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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.5.2018 A8-0159/23 

Τροπολογία  23 

Fabio Massimo Castaldo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΎΕΔ σχετικά με τη Λιβύη 

2018/2017(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  (Ζ α) λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

ύψιστης σημασίας όλα τα κράτη μέλη να 

μιλούν με μια φωνή, ενισχύοντας τις 

διαμεσολαβητικές προσπάθειες της ΕΕ 

και υπογραμμίζοντας τον κεντρικό ρόλο 

των Ηνωμένων Εθνών και του σχεδίου 

δράσης του ΟΗΕ· ότι μεμονωμένες 

πρωτοβουλίες από τα κράτη μέλη θα 

πρέπει σε κάθε περίπτωση μόνο τότε να 

επιδοκιμάζονται, εφόσον λαμβάνονται 

εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου και 

ευρίσκονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με 

την εξωτερική πολιτική της ΕΕ· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

24.5.2018 A8-0159/24 

Τροπολογία  24 

Fabio Massimo Castaldo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΎΕΔ σχετικά με τη Λιβύη 

2018/2017(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΕ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  (ΙΕ α) λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνώς 

αναγνωρισμένη κυβέρνηση εθνικής 

συμφωνίας (GNA) στηρίζεται όλο και 

περισσότερο σε διάφορες 

παραστρατιωτικές ομάδες για τη δική 

της ασφάλεια·  ότι αυτές οι 

παραστρατιωτικές ομάδες έχουν 

αποκτήσει έναν άνευ προηγουμένου 

βαθμό επιρροής έναντι των κρατικών 

θεσμών στην Τρίπολη και, ως εκ τούτου, 

απειλούν τις εν εξελίξει προσπάθειες του 

ΟΗΕ για τη δημιουργία ενός περισσότερο 

βιώσιμου πολιτικού πλαισίου στην χώρα· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

24.5.2018 A8-0159/25 

Τροπολογία  25 

Fabio Massimo Castaldo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΎΕΔ σχετικά με τη Λιβύη 

2018/2017(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΗ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του 

παρόντος, δεν υπάρχει στη χώρα σαφές και 

ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο για το εκλογικό 

σύστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

υφιστάμενο κλίμα ατιμωρησίας, 

εκτεταμένου ελλείμματος νομιμότητας και 

διαφθοράς που επικρατεί, καθώς και ο 

ρόλος των ένοπλων ομάδων και των 

εντάσεων μεταξύ φυλών και περιοχών της 

Λιβύης συμβάλλουν στην περαιτέρω 

μείωση της εμπιστοσύνης στα ήδη 

αδύναμα δημόσια και κυβερνητικά 

θεσμικά όργανα· 

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του 

παρόντος, δεν υπάρχει στη χώρα σαφές και 

ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο για το εκλογικό 

σύστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει 

εγκριθεί σύνταγμα και ότι, ως εκ τούτου, 

η χώρα δεν διαθέτει το απαραίτητο 

νομικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή νέων 

εκλογών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

υφιστάμενο κλίμα ατιμωρησίας, 

εκτεταμένου ελλείμματος νομιμότητας και 

διαφθοράς που επικρατεί, καθώς και ο 

ρόλος των ένοπλων ομάδων και των 

εντάσεων μεταξύ φυλών και περιοχών της 

Λιβύης συμβάλλουν στην περαιτέρω 

μείωση της εμπιστοσύνης στα ήδη 

αδύναμα δημόσια και κυβερνητικά 

θεσμικά όργανα· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

24.5.2018 A8-0159/26 

Τροπολογία  26 

Fabio Massimo Castaldo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΑΕ/ΎΕ σχετικά με τη Λιβύη 

2018/2017(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΘ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (ΙΘ α) λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

εξτρεμιστική ομάδα σαλαφιστών 

μαχητών Madkhalist  εδραιώνεται όλο 

και περισσότερο, τόσο από απόψεως 

ισχύος όσο και σημασίας, στο ανατολικό 

καθώς και στο δυτικό τμήμα της Λιβύης· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σαλαφιστές 

μαχητές Madkhalists αντιτίθενται σε 

εκλογές, επιθυμούν να διατηρήσουν το 

status quo, απορρίπτουν εντελώς κάθε 

μοντέλο δημοκρατίας και είναι βαριά 

οπλισμένοι και, ως εκ τούτου, αποτελούν 

σαφή κίνδυνο σε σχέση με περαιτέρω 

εξτρεμισμό και βία στη χώρα· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

24.5.2018 A8-0159/27 

Τροπολογία  27 

Fabio Massimo Castaldo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΎΕΔ σχετικά με τη Λιβύη 

2018/2017(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 β α) να στηρίξουν τις αποκαλούμενες 

«συνεδριάσεις του δημαρχείου» που 

λαμβάνουν χώρα σε πολλούς δήμους υπό 

την αιγίδα των ΗΕ, ως αποτελεσματική 

πρωτοβουλία συμφιλίωσης από τη βάση 

προς την κορυφή, η οποία αποσκοπεί να 

ενθαρρύνει το διάλογο μεταξύ των 

διαφόρων κοινοτήτων, συμβάλλοντας, ως 

εκ τούτου, με συγκεκριμένο τρόπο στην 

ανάπτυξη αειφόρου και βιώσιμης λύσης 

για την κρίση στη Λιβύη και βοηθώντας 

στην δημιουργία εθνικής νοοτροπίας 

όσον αφορά την ιδιότητα του πολίτη· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

24.5.2018 A8-0159/28 

Τροπολογία  28 

Fabio Massimo Castaldo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΎΕΔ σχετικά με τη Λιβύη 

2018/2017(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

δ) να υποστηρίξουν τις προσπάθειες 

της Λιβύης να ολοκληρώσει τις εργασίες 

της για μια νέα συνταγματική τάξη η οποία 

θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν τύπο για 

τη δίκαιη κατανομή του πετρελαϊκού 

πλούτου, καθώς και τον σαφή διαχωρισμό 

των καθηκόντων και των υποχρεώσεων 

των ιστορικών περιφερειών, από τη μία 

πλευρά, και οποιασδήποτε εθνικής 

κυβέρνησης, από την άλλη· να 

υπενθυμίσουν ότι ένα τέτοιο νέο 

σύνταγμα, το οποίο εν μέρει θα μπορούσε 

να εμπνευστεί από στοιχεία του 

τροποποιημένου συντάγματος του 1963, θα 

βοηθούσε τις προσπάθειες για τη 

διοργάνωση εκλογών σε ολόκληρη τη 

χώρα, οι οποίες πρέπει να διεξάγονται 

μόνο εφόσον πληρούνται πραγματικά οι 

αναγκαίες προϋποθέσεις για να 

εξασφαλιστεί υψηλή προσέλευση και 

δημόσια αποδοχή· 

δ) να υποστηρίξουν τις προσπάθειες 

της Λιβύης να ολοκληρώσει τις εργασίες 

της για μια νέα συνταγματική τάξη η οποία 

θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν τύπο για 

τη δίκαιη κατανομή του πετρελαϊκού 

πλούτου, καθώς και τον σαφή διαχωρισμό 

των καθηκόντων και των υποχρεώσεων 

των ιστορικών περιφερειών, από τη μία 

πλευρά, και οποιασδήποτε εθνικής 

κυβέρνησης, από την άλλη· να 

υπενθυμίσουν ότι ένα τέτοιο νέο 

σύνταγμα, το οποίο εν μέρει θα μπορούσε 

να εμπνευστεί από στοιχεία του 

τροποποιημένου συντάγματος του 1963, θα 

βοηθούσε τις προσπάθειες για τη 

διοργάνωση εκλογών σε ολόκληρη τη 

χώρα, οι οποίες πρέπει να διεξάγονται 

μόνο εφόσον εγκριθεί το νέο σύνταγμα 

και πληρούνται πραγματικά οι αναγκαίες 

προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί υψηλή 

προσέλευση καθώς και δημόσια αποδοχή 

και νομιμότητα· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

24.5.2018 A8-0159/29 

Τροπολογία  29 

Fabio Massimo Castaldo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΎΕΔ σχετικά με τη Λιβύη 

2018/2017 (ΙΝΙ) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ζ α) να λάβουν υπόψη την ανάγκη 

ανάπτυξης ειδικά προσαρμοσμένων 

προγραμμάτων για την επανένταξη 

ατόμων, όχι ομάδων, από τις 

παραστρατιωτικές ομάδες στον τακτικό 

μηχανισμό ασφάλειας, περιορίζοντας έτσι 

τα ζητήματα «διχασμένης πίστης»· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

24.5.2018 A8-0159/30 

Τροπολογία  30 

Fabio Massimo Castaldo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΎΕΔ σχετικά με τη Λιβύη 

2018/2017(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 – στοιχείο η 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

η) να υποστηρίξουν τις προσπάθειες 

των Ηνωμένων Εθνών για τη διεξαγωγή 

εκλογών στη Λιβύη μέχρι τα τέλη του 

2018, ιδίως τις προσπάθειες καταχώρησης 

των ψηφοφόρων, εκ των οποίων μόνο το 

50 % των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων 

έχουν καταχωριστεί· να εξασφαλίσουν ότι 

θα εγκριθεί συμφωνία για μια μεταβατική 

ρύθμιση πριν από τις εκλογές, προκειμένου 

να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να 

ενισχυθεί έτσι η διεθνής και εθνική 

νομιμότητα της νέας κυβέρνησης· να 

υποστηρίξουν, μεταξύ άλλων με τεχνικά 

μέσα, τη διαδικασία θέσπισης ενός 

ισχυρού θεσμικού πλαισίου καθώς και 

ολόκληρης της εκλογικής διαδικασίας, 

συνδέοντας όσο το δυνατόν περισσότερο 

πιθανές ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές 

εισφορές για τη θέσπιση εκλογικού νόμου 

ο οποίος θα τηρεί τυπικά και ουσιαστικά 

τις διεθνείς αρχές που προβλέπει η 

Επιτροπή της Βενετίας· 

η) να υποστηρίξουν τις προσπάθειες 

των Ηνωμένων Εθνών για τη διεξαγωγή 

εκλογών στη Λιβύη μέχρι τα τέλη του 

2018 και μόνο αφού εγκριθεί νέο  

σύνταγμα· να υποστηρίξουν ιδίως τις 

προσπάθειες καταχώρησης των 

ψηφοφόρων, εκ των οποίων επί του 

παρόντος μόνο το 50 % των 

εγγεγραμμένων ψηφοφόρων έχουν 

καταχωριστεί· να εξασφαλίσουν ότι θα 

εγκριθεί συμφωνία για μια μεταβατική 

ρύθμιση πριν από τις εκλογές, προκειμένου 

να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να 

ενισχυθεί έτσι η διεθνής και εθνική 

νομιμότητα της νέας κυβέρνησης· να 

υποστηρίξουν, μεταξύ άλλων με τεχνικά 

μέσα, τη διαδικασία θέσπισης ενός 

ισχυρού θεσμικού πλαισίου καθώς και 

ολόκληρης της εκλογικής διαδικασίας, 

συνδέοντας όσο το δυνατόν περισσότερο 

πιθανές ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές 

εισφορές για τη θέσπιση εκλογικού νόμου 

ο οποίος θα τηρεί τυπικά και ουσιαστικά 

τις διεθνείς αρχές που προβλέπει η 

Επιτροπή της Βενετίας· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

24.5.2018 A8-0159/31 

Τροπολογία  31 

Fabio Massimo Castaldo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΎΕΔ σχετικά με τη Λιβύη 

2018/2017(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ιδ) να λάβουν υπόψη ότι ενώ το 

Daesh/Ισλαμικό Κράτος μπορεί να έχει 

αποδυναμωθεί σημαντικά στη Λιβύη, η 

αποτελεσματικότερη απάντηση στην 

παρουσία ριζοσπαστικών στρατιωτικών 

ομάδων στη χώρα έγκειται τελικά στην 

εγκαθίδρυση χωρίς αποκλεισμούς εθνικών 

οργάνων που μπορούν να υποστηρίξουν το 

κράτος δικαίου, την τοπική ασφάλεια και 

την αποτελεσματική καταπολέμηση των 

ομάδων που απειλούν τη σταθερότητα της 

χώρας και της ευρύτερης περιοχής· 

ιδ) να λάβουν υπόψη ότι, ενώ το 

Daesh/Ισλαμικό Κράτος μπορεί να έχει 

αποδυναμωθεί σημαντικά στη Λιβύη, 

υπάρχουν νέες μορφές εξτρεμισμού σε 

άνοδο στη χώρα, όπως αυτή που 

εκπροσωπείται από τους Madkhalists· να 

λάβουν εκ νέου υπόψη ότι η 

αποτελεσματικότερη απάντηση στην 

παρουσία ριζοσπαστικών στρατιωτικών 

ομάδων στη χώρα έγκειται τελικά στην 

εγκαθίδρυση χωρίς αποκλεισμούς εθνικών 

οργάνων που μπορούν να υποστηρίξουν το 

κράτος δικαίου, την τοπική ασφάλεια και 

την αποτελεσματική καταπολέμηση των 

ομάδων που απειλούν τη σταθερότητα της 

χώρας και της ευρύτερης περιοχής· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

24.5.2018 A8-0159/32 

Τροπολογία  32 

Fabio Massimo Castaldo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΎΕΔ σχετικά με τη Λιβύη 

2018/2017(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ α (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ιστ α) να στηρίξουν πρωτοβουλίες όπως 

αυτή που προωθήθηκε από την Επιτροπή 

Συμφιλίωσης Misrata-Tawergha, στο 

πλαίσιο της οποίας οι δύο πόλεις 

Μισράτα και Tawergha κατέληξαν σε 

συμφωνία με βάση τη θεωρία της 

ειρηνικής συνύπαρξης, ανοίγοντας τον 

δρόμο για την επιστροφή των 

εκτοπισθέντων πληθυσμών της Tawergha 

στην πόλη τους· 

Or. en 

 

 


